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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΝΤΟΠΙΝΓΚ  

Της  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
  
 Η ανάγκη καταπολέμησης του φαινομένου της Φαρμακοδιέγερσης (Ντόπινγκ) 

στον χώρο της Καλαθοσφαίρισης, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη θέσπισης του 

παρόντος Κανονισμού.  

 Το φαινόμενο του Ντόπινγκ, το οποίο ταλανίζει τις τελευταίες δεκαετίες το χώρο 

του αθλητισμού, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του αθλητικού ιδεώδους και του 

Ολυμπισμού, του ευ αγωνίζεσθαι, της ηθικής και πάνω απ’ όλα της υγείας των 

αθλητριών/αθλητών, μετατρέποντας μια δραστηριότητα που βελτιώνει την υγεία του 

ανθρώπου και αυξάνει το βιοτικό του επίπεδο σε θανάσιμο κίνδυνο.  

 Άλλωστε, η ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία έχουν καταστήσει 

απαγορευτική τη χρήση ουσιών για τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων και ως εκ 

τούτου η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης οφείλει να συμμορφώνεται και να 

συντάσσεται με το νόμο.  

 Προς τούτο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προβαίνει στη θέσπιση 

του παρόντος Κανονισμού Αντιντόπινγκ.  

 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος και τα προβλεπόμενα στον ν. 

2725/1999 παρατίθενται οι κάτωθι ορισμοί:  

1. Ντόπινγκ, είναι η χορήγηση σε αθλήτρια ή αθλητή ή η χρήση από αυτήν/ον ενός 

απαγορευμένου μέσου, καθώς επίσης και η ύπαρξη στο σώμα της/του είτε 

απαγορευμένου μέσου, είτε των αποδείξεων της χρήσης ενός τέτοιου μέσου. 

2. Απαγορευμένο μέσο είναι κάθε ουσία, κάθε βιολογικό ή βιοτεχνολογικό υλικό και 

κάθε μέθοδος που έχει τη δυνατότητα είτε να μεταβάλει τεχνητά την αγωνιστική 

διάθεση, ικανότητα ή απόδοση μιας/ενός αθλήτριας/αθλητή είτε να συγκαλύψει μια 

τέτοια μεταβολή και περιλαμβάνεται στις ουσίες ή στις μεθόδους που απαγορεύονται 

από τον παρόντα νόμο ή την κοινή απόφαση που εκδίδεται κατ΄ άρθρο 128Γ του ν. 
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2725/1999.  Επίσης σχετική ουσία είναι οποιαδήποτε ουσία έχει φαρμακολογική δράση 

ή χημική δομή παρόμοια με απαγορευμένη ουσία. 

Απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι θεωρούνται, κάθε φορά, αυτές που 

συμπεριλαμβάνονται στην ισχύουσα Υπουργική Απόφαση του άρθρου 128Γ του ν. 

2725/1999, όπως ισχύει, στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων της 

FIBA και στον Κατάλογο Απαγορευμένων Κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Αντιντόπινγκ (WADA), όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από την WADA 

και περιγράφεται στο άρθρο 4.1. του Κώδικα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος, όπως τα ανωτέρω ορίζονται στον ν. 4791/2021 και την εν γένει εκάστοτε 

ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  

Ειδικότερα, ως απαγορευμένα μέσα είναι τα εξής:  

2.1. Απαγορευμένες ουσίες  

2.1.1. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση 

2.1.1.1. Διεγερτικό 

2.1.1.2. Ναρκωτικά  

2.1.1.3. Αναβολικά  

2.1.1.4. Διουρητικά 

2.1.1.5. Πεπτιδικές Ορμόνες, μιμητικό και συναφείς με αυτές ουσίες  

Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, που εκδίδεται 

τουλάχιστον μία φορά κατ’  έτος, μπορεί ορισμένες από τις ουσίες αυτές να 

απαγορεύονται μόνο αν υπερβαίνουν ορισμένη ποσοτική συγκέντρωση. 

2.1.2. Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα με το άθλημα ή 

την ποσοτική συγκέντρωση 

2.1.2.1. Αλκοόλη 

2.1.2.2. Κανναβινοειδή 

2.1.2.3. Τοπικά αναισθητικά 

2.1.2.4. Κορτικοστεροειδή  

2.1.2.5. β-αναστολείς  

 

2.2. Απαγορευμένες μέθοδοι: 

 2.2.1. ντόπινγκ αίματος ή άλλων κυττάρων ή ιστών.  

 2.2.2. χορήγηση τεχνητών φορέων οξυγόνου ή ουσιών που διογκώνουν το 

πλάσμα,  
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 2.2.3. φαρμακολογική, χημική, φυσική ή γενετική παραποίηση 

 

2.3  Όσες άλλες ουσίες ή μέθοδοι περιλαμβάνονται κάθε φορά στην κοινή 

απόφαση της επόμενης παραγράφου. 

Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού, που εκδίδεται 

τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος καθορίζονται οι απαγορευμένες ουσίες ή μέθοδοι κατά 

την έννοια του άρθρου 128Β του ν. 2725/1999, ύστερα από γνώμη του Εθνικού 

Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999. Η 

απόφαση αυτή εναρμονίζεται υποχρεωτικά με τους καταλόγους απαγορευμένων μέσων 

που εκδίδει κάθε φορά η Δ.Ο.Ε., ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.) και η 

αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του Ντόπινγκ (Ν. 2371/1996). Ο 

κατάλογος των απαγορευμένων μέσων που περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση είναι 

κοινός για όλα τα αθλήματα και για όλους τους κλάδους άθλησης, εκτός εάν στην 

απόφαση ορίζεται ρητά το αντίθετο." 

 

3. Θετικό αποτέλεσμα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ανάλυση δείγματος 

από αναγνωρισμένο κατά τον παρόντα νόμο εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ και 

βεβαιώνει την ύπαρξη στο δείγμα είτε απαγορευμένου μέσου είτε των αποδείξεων της 

χρήσης ενός τέτοιου μέσου. 

 

4. Απαγορευμένες δραστηριότητες είναι δραστηριότητες χωρίς προηγούμενη άδεια 

της αρμόδιας αρχής και προκειμένου να χορηγηθούν ή να χρησιμοποιηθούν 

απαγορευμένα μέσα 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΝΝΟΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ  

1. Το ντόπινγκ αλλοιώνει τη γνησιότητα του αποτελέσματος και της προσπάθειας 

των αθλητριών/αθλητών, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητριών/αθλητών και ιδίως 

των ανηλίκων, είναι αντίθετο στις θεμελιώδεις αρχές του Ολυμπισμού, του ευ 

αγωνίζεσθαι και της ιατρικής ηθικής.  

2. Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τον έλεγχο ντόπινγκ 

των αθλητριών και αθλητών του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και οι συνέπειες 

αυτού.  



4 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 

1. Σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεων της ΕΟΚ, μπορεί να διενεργείται 

έλεγχος ντόπινγκ με εντολή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ 

(Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 128Ε του ν. 2725/1999, την 

ΥΑ19514/2005 και τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης 

(FΙΒΑ) καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε όσες διατάξεις του ν. 4373/2016, δεν 

έχουν καταργηθεί από το ν. 4791/2021, και σε όλες τις διατάξεις του ν. 4791/2021 (ΦΕΚ 

Α 51/3.4.2021) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον 

αναθεωρημένο, με ισχύ από 1.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Αντιντόπινγκ.» και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία. 

2. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128Ε του Ν.2725/1999, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έλεγχος σε αθλήτριες/αθλητές διενεργείται τόσο κατά 

τη διάρκεια αγώνων, όσο και εκτός αγώνων. Η δαπάνη του ελέγχου στην περίπτωση 

Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) 

βαρύνει τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο ή τον φορέα στον οποίο ανήκει η/ο 

ελεγχόμενη/ος. Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) 

βαρύνεται με τη δαπάνη για τη διενέργεια ελέγχων εντός του ετησίου προγραμματισμού 

του. Για τον σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΚΑ.Ν. δύναται να καταβάλλει την αμοιβή των 

δειγματοληπτών που περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο δειγματοληπτών, η οποία 

καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον 

αθλητισμό Υπουργού. Η δαπάνη των ελέγχων που υπερβαίνουν αριθμητικά τον ετήσιο 

προγραμματισμό του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και διενεργούνται κατόπιν αιτήματος αθλητικών 

φορέων, βαρύνει τους αιτουμένους φορείς. 

3. Ο έλεγχος ντόπινγκ σε αθλήτριες/αθλητές είναι υποχρεωτικός κατά τη 

διεξαγωγή αγώνων εθνικών πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Ελλάδας στους οποίους 

συμμετέχουν ομάδες Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων 

Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.). 

4. Ο έλεγχος διεξάγεται σε δύο τουλάχιστον αθλήτριες/αθλητές κάθε ομάδας και 

ειδικότερα: (α) Στα εθνικά πρωταθλήματα σε έναν τουλάχιστον αγώνα, κάθε 

αγωνιστικής ημέρας και κάθε κατηγορίας Πρωταθλήματος. Ειδικά, σε όσα Εθνικά 

Πρωταθλήματα διεξάγονται αγώνες κατάταξης (play offs), ο έλεγχος γίνεται σε έναν 
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τουλάχιστον αγώνα κάθε αγωνιστικής, κάθε φάσης, συμπεριλαμβανομένου και του 

τελικού αγώνα και (β) Στο Κύπελλο Ελλάδας, σε έναν αγώνα τουλάχιστον κάθε 

αγωνιστικής και κάθε φάσης αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού αγώνα. 

5. Ακόμη, ο έλεγχος ντόπινγκ είναι υποχρεωτικός σε δύο τουλάχιστον 

αθλήτριες/αθλητές κάθε ομάδας στους αγώνες της ανώτατης ερασιτεχνικής κατηγορίας 

πανελλήνιων ή εθνικών πρωταθλημάτων στα αθλήματα που έχουν επαγγελματικά 

πρωταθλήματα, καθώς επίσης και στα αθλήματα που καλλιεργούν τον ερασιτεχνικό 

αθλητισμό. Ο έλεγχος στα ομαδικά αθλήματα γίνεται τουλάχιστον σε έξι (6) αγωνιστικές 

του οικείου πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας αυτού και όπου διεξάγονται 

αγώνες κατάταξης (play offs), κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ως 

προς το Κύπελλο Ελλάδας, ο έλεγχος γίνεται τουλάχιστον στους αγώνες της ημιτελικής 

και της τελικής φάσης. 

6. Εκτός των ανωτέρω κατ΄ ελάχιστον υποχρεωτικών ελέγχων, βάσει του 

προγράμματος ελέγχων που καταρτίζει ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του 

Ντόπινγκ, ο έλεγχος ντόπινγκ μπορεί να επεκτείνεται είτε σε μεγαλύτερο αριθμό 

ελεγχόμενων αθλητριών/αθλητών είτε και σε αθλητικές διοργανώσεις πέραν των 

προαναφερόμενων. 

7. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ δίδεται 

από την αρμόδια Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. 

8. Ο Έλεγχος Ντόπινγκ εκτός αγώνων και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της 

προετοιμασίας των αθλητριών/αθλητών διενεργείται με ή χωρίς προειδοποίηση αυτών. 

Η εντολή διενέργειας, σε περιπτώσεις τέτοιων ελέγχων, δίδεται πάντοτε από τον ΕΟΚΑΝ 

είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από γραπτό αίτημα του Γενικού Γραμματέα 

Αθλητισμού ή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή της οικείας αθλητικής 

ομοσπονδίας. Ο έλεγχος των Ελλήνων αθλητριών/αθλητών που προετοιμάζονται σε 

προπονητικά κέντρα του εξωτερικού μπορεί να ανατίθεται από τον ΕΟΚΑΝ στον 

αντίστοιχο φορέα του κράτους, όπου βρίσκεται η έδρα του προπονητικού κέντρου, ή σε 

άλλον φορέα, εφόσον οι φορείς αυτοί είναι αναγνωρισμένοι από τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Επιτροπή (ΔΟΕ) ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντι-ντόπινγκ (ΠΟΑ)." 

9. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου ντόπινγκ από οποιονδήποτε φορέα, 

ημεδαπό ή αλλοδαπό, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου 

Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. 
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10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται η διαδικασία κλήρωσης 

των αγώνων ή των αγωνισμάτων που θα διεξαχθεί ο πιο πάνω έλεγχος, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, η διαδικασία γνωστοποίησης των αρμόδιων για τη διεξαγωγή του ελέγχου 

προσώπων, η διαδικασία κλήρωσης των αθλητριών/αθλητών από κάθε ομάδα ή 

αγώνισμα, που θα υποβληθούν στον έλεγχο ντόπινγκ και ο τρόπος ανακοίνωσης στους 

κληρωθέντες, η διαδικασία συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς των δειγμάτων, ο 

τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους 

σχετικούς κανονισμούς της Δ.Ο.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και των 

Παγκόσμιων Αθλητικών Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128Ζ του Ν.2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει ως πειθαρχική παράβαση ντόπινγκ ορίζεται: (α) η κατά τη 

διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει συμμετοχής σε αυτούς χορήγηση σε 

αθλήτρια/αθλητή ή η χρήση από αυτήν/αυτόν απαγορευμένου μέσου, (β) η προτροπή, 

πρόταση, παρακίνηση, έγκριση, η μη επιβολή ποινής για τη χρήση ή διευκόλυνση με 

οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης ή της χορήγησης οποιουδήποτε απαγορευμένου μέσου, 

(γ) η τέλεση απαγορευμένης δραστηριότητας, ιδίως σε αθλητικές εγκαταστάσεις, 

γυμναστήρια και σε χώρους άθλησης, στα ιδιωτικά γυμναστήρια και στις ιδιωτικές 

σχολές του άρθρου 32 του ν. 2725/1999, (δ) η άρνηση ή η αποφυγή της αθλήτριας/ 

αθλητή να υποβληθεί σε έλεγχο ντόπινγκ, όταν αυτό του ζητηθεί από τους αρμόδιους 

φορείς που διεξάγουν έλεγχο ντόπινγκ, ή η μη συμμόρφωσή της/του με τις Διαδικασίες 

ελέγχου ντόπινγκ, (ε) η αναγνώριση ή ομολογία εγγράφως ή προφορικώς μιας 

παράβασης ντόπινγκ, (στ) η παροχή αρωγής προς αποφυγή του ελέγχου ντόπινγκ ή των 

διαδικασιών αυτού και εντοπισμού απαγορευμένων μέσων. 

2. Η παράβαση Ντόπινγκ καθορίζεται: (α) με βάση το θετικό αποτέλεσμα, (β) 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  ν. 2725/1999  και των κανονιστικών πράξεων που 

εκδίδονται σε εκτέλεσή του. 

3. Η πειθαρχική παράβαση τελείται με την πράξη της χορήγησης ή της χρήσης 

απαγορευμένου μέσου, ανεξάρτητα εάν η πράξη ολοκληρώθηκε ή έμεινε στο στάδιο της 

απόπειρας ή εάν επήλθε το επιδιωκόμενο με αυτήν αποτέλεσμα. 
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4. Η χρήση απαγορευμένης ουσίας δεν αποτελεί παράβαση ντόπινγκ στις 

ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α)  Όταν  η ουσία αυτή χρησιμοποιείται από την/τον αθλήτρια/αθλητή για 

θεραπευτικούς λόγους ή για έλεγχο μιας ιατρικής κατάστασης και εφόσον συντρέχουν 

σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  (ι) Η/Ο αθλήτρια/αθλητής, πριν από τον έλεγχο 

ντόπινγκ, έχει προσκομίσει γραπτή έγκριση από ιατρό του Ε.Σ.Υ. ή άλλου δημόσιου 

φορέα περίθαλψης για τη θεραπευτική χρήση της απαγορευμένης ουσίας. Η έγκριση 

πρέπει να είναι ονομαστική και να βεβαιώνεται σε αυτή η νόσος της/του 

πάσχουσας/πάσχοντος, το είδος, η δοσολογία και η διάρκεια της λήψης του φαρμάκου. 

Η χρήση ψευδούς ιατρικής ένδειξης συνιστά επιβαρυντική περίσταση, (ιι) Το επίπεδο 

της απαγορευμένης ουσίας είναι σύμφωνο με την εγκεκριμένη θεραπευτική χρήση και 

(ιιι) Η απαγορευμένη ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς λόγους 

σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του οικείου 

αθλήματος.  

(β) Όταν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συντρέχουν εφόσον η παρουσία 

της απαγορευμένης ουσίας στο βιολογικό ιστό ή στα βιολογικά σωματικά υγρά της/του 

αθλήτριας/αθλητή είναι πέραν του ελέγχου της/του ιδίας/ιδίου, όπως στις περιπτώσεις 

που: (ι) αυτή/αυτός έχει εκ φύσεως ένα επίπεδο τεστοστερόνης προς επιτεστοστερόνη 

μεγαλύτερο του λόγου 6:1 ή η συγκέντρωση επιτεστοστερόνης στα ούρα της/του είναι 

μεγαλύτερη από 200 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο, που αποδεικνύεται ύστερα από 

σχετικές έρευνες κατά τα προβλεπόμενα στον οικείο κανονισμό της Δ.Ο.Ε., (ιι) της/του 

χορηγήθηκε η απαγορευμένη ουσία σε νοσοκομείο χωρίς να το γνωρίζει.  

5. Η/Ο αθλήτρια/αθλητής, η/ο οποία/ος ισχυρίζεται ότι έγινε χρήση 

απαγορευμένης ουσίας για θεραπευτικούς λόγους ή συνέτρεχαν εξαιρετικές 

περιπτώσεις οφείλει να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ 

1. Ο κατάλογος των απαγορευμένων, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε 

φορά από την WADA και περιγράφεται στο άρθρο 4.1. του Κώδικα, αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 

2. Ο κατάλογος απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις του τίθενται σε ισχύ στο 

πλαίσιο των παρόντων κανόνων αντιντόπινγκ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση από 
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την WADA, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από τον Εθνικό Οργανισμό 

Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κατάλογο 

απαγορευμένων ή σε αναθεώρησή του.  

3. Όλες/Όλοι οι αθλήτριες/αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα δεσμεύονται από τον 

κατάλογο απαγορευμένων και οποιαδήποτε αναθεώρησή του, από την ημερομηνία που 

θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμία περαιτέρω τυπική διαδικασία. Εναπόκειται στην ευθύνη 

όλων των αθλητριών/ αθλητών και των τρίτων προσώπων να εξοικειώνονται με την 

επικαιροποιημένη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων και με όλες τις αναθεωρήσεις 

του. 

4. Σε περίπτωση που αθλήτρια/αθλητής πρέπει να χρησιμοποιήσει απαγορευμένη 

ουσία για θεραπευτικούς σκοπούς, υποχρεούται να εφαρμόσει τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην εν γένει εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 

5. Η εκάστοτε ισχύουσα Υπουργική Απόφαση περί διαδικασιών ελέγχου ντόπινγκ 

του άρθρου 128Ε του Ν.2725/1999, όπως ισχύει, οι διατάξεις του Ν. 2725/1999, οι 

διατάξεις του Ν. 4373/2016 (Α` 49), οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί από το Ν. 

4791/2021, ο Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α 51/3.4.2021) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1.1.2021, Κώδικα 

Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ.» και ο εκάστοτε ισχύων 

κανονισμός της FIBA αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

1. Για τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ αρμόδια είναι η Πρωτοβάθμια 

πειθαρχική Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού 

Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4373/2016 

(ΦΕΚ 49/Α/1-4-2016), οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί από το ν. 4791/2021, και όλες τις 

διατάξεις του ν. 4791/2021 (ΦΕΚ Α 51/3.4.2021) «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1.1.2021, Κώδικα 

Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ». 

2. Οι ΚΑΕ και τα Αθλητικά Σωματεία οφείλουν να ενημερώσουν τις αθλήτριες, τους 

αθλητές και τους προπονητές αυτών για την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες εκάστοτε κανονισμούς της Δ.Ο.Ε. σχετικά με 

τη φαρμακοδιέγερση. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128Η του ν. 2725/1999, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει, αν η παράβαση αφορά αθλήτρια/αθλητή που συμμετείχε σε 

ομαδικό άθλημα, για την εγκυρότητα του αποτελέσματος του οικείου αγώνα, 

εφαρμόζονται οι σχετικοί Κανονισμοί της οικείας Παγκόσμιας Αθλητικής Ομοσπονδίας. 

2. Στις/στους αθλήτριες/αθλητές και συντελεστές που υποπίπτουν σε πειθαρχική 

παράβαση ντόπινγκ σύμφωνα με τα παραπάνω, επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις 

που προβλέπονται στο ν. 4373/2016 καθώς και στον ιατρικό κανονισμό της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIΒΑ). Σε περίπτωση παράβασης, που προβλέπεται 

μόνο από το ν. 2725/1999, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 128Η αυτού 

κυρώσεις. 

3. Οι πειθαρχικές κυρώσεις για παραβάσεις ντόπινγκ εκτίονται από την ημέρα της 

επιβολής τους, εκτός αν το αρμόδιο δικαιοδοτικό/πειθαρχικό όργανο ορίσει 

διαφορετική ημέρα έναρξης της ποινής, που μπορεί να φτάνει ακόμη και στην ημέρα 

λήψης του δείγματος. Το δικαιοδοτικό/πειθαρχικό όργανο μπορεί να επιβάλει ποινή 

προσωρινής απαγόρευσης συμμετοχής της/του υπαιτίας/υπαίτιου αθλήτριας/αθλητή ή 

συντελεστή σε αγώνες από την ημέρα έκδοσης του αποτελέσματος του δεύτερου 

δείγματος ή και οποτεδήποτε άλλοτε και μέχρι την ημέρα έκδοσης οριστικής απόφασης 

επί της παράβασης, η οποία συνυπολογίζεται στη συνολική εκτιθησόμενη ποινή. Στη 

συνολική ποινή μπορεί να συνυπολογιστεί και το χρονικό διάστημα που η/ο 

αθλήτρια/αθλητής οικειοθελώς απέχει από κάθε δραστηριότητα μέχρι την έκδοση της 

οριστικής απόφασης, εφόσον αυτό το δηλώσει εγγράφως στην Ε.Ο.Κ. 

4. Στο σωματείο ή Κ.Α.Ε. ή Τ.Α.Κ., του οποίου αθλήτρια/αθλητής κατά τη διάρκεια 

ελέγχου εντός αγώνων υποπίπτει σε παράβαση ντόπινγκ, επιβάλλεται ποινή 

μηδενισμού, εφόσον αποδειχθεί ευθύνη του. 

5. Τα φυσικά πρόσωπα (αθλήτριες/αθλητές ή συντελεστές) που υποπίπτουν σε 

παράβαση ντόπινγκ, παραπέμπονται στην ΕΦΙΠ σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 

2725/1999, ενώ σε περίπτωση που διαπιστώνεται πιθανότητα τέλεσης ποινικού 

αδικήματος από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, 

αποστέλλεται ο φάκελος της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ 
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1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά 

πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε 

αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια: 

(i) όλες/όλοι οι αθλήτριες/αθλητές οι Κ.Α.Ε.,  τα Τ.Α.Κ. καθώς και το προσωπικό 

υποστήριξης αυτών, που είναι μέλη ή κάτοχοι δελτίων/αδειών της ομοσπονδίας, ή 

οποιουδήποτε μέλους σωματείου, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, 

των ενώσεων ή των συνδέσμων, (ii) όλες/όλοι οι αθλήτριες/αθλητές, οι Κ.Α.Ε.,  τα Τ.Α.Κ. 

και το προσωπικό υποστήριξης αυτών, που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε 

διοργανώσεις, αγώνες και άλλες αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από 

την ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των Αθλητικών 

Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.), των Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), των 

ενώσεων ή συνδέσμων, (iii) κάθε αθλήτρια/αθλητής, οι Κ.Α.Ε.,  τα Τ.Α.Κ. ή πρόσωπο 

υποστήριξης αθλήτριας/αθλητή ή πρόσωπο το οποίο, δυνάμει διαπίστευσης, άδειας ή 

άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία της ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων 

των σωματείων, των ομάδων, των Α.Α.Ε., των Τ.Α.Α., των ενώσεων ή συνδέσμων για τους 

σκοπούς του αντιντόπινγκ, (iv) όλες/όλοι οι αθλήτριες/αθλητές οι Κ.Α.Ε.,  τα Τ.Α.Κ.  και 

το προσωπικό υποστήριξης αθλήτριας/αθλητή, οι οποίοι συμμετέχουν με οποιαδήποτε 

ιδιότητα, σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα που διοργανώνεται, διεξάγεται, 

συγκαλείται ή υποστηρίζεται από τον διοργανωτή μιας εθνικής διοργάνωσης ή ενός 

εθνικού πρωταθλήματος που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία, (v) οι 

αθλούμενες/αθλούμενοι, (vi) κάθε άλλο Πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων των 

διαιτητών καθώς και όλων των  συντελεστών του αγώνα) , επί του οποίου ο WADA 

παρέχει δικαιοδοσία στον Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των αθλητριών/αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και 

όλων των αθλητριών/αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που 

βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή 

για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

2. Περαιτέρω, τα ανωτέρω πρόσωπα οφείλουν να αναγνωρίζουν, να τηρούν και να 

εφαρμόζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, 

συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε πρόσωπα επί των 

οποίων έχουν αρμοδιότητα. Ακόμη, οφείλουν να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να 

εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια 
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πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ και το 

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). 

3. Καθένα από τα ως άνω πρόσωπα τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να 

υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του 

Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία 

των πειθαρχικών επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 13, του ν. 4791/2021 

να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του ή την εμπλοκή του στον 

αθλητισμό στην Ελλάδα. 

4. Η διασφάλιση ότι ουδεμία απαγορευμένη ουσία δεν θα εισαχθεί στο σώμα 

μιας/ενός καλαθοσφαιρίστριας/καλαθοσφαιριστή, συνιστά προσωπικό καθήκον 

αυτής/αυτού. Οι καλαθοσφαιρίστριες/καλαθοσφαιριστές είναι υπεύθυνες/υπεύθυνοι 

για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή προϊόν μεταβολισμού της/του ή δεικτών 

βρεθούν στα δείγματα της/του.  Ομοίως, δεν απαιτείται να επιδειχθεί πρόθεση, σφάλμα, 

αμέλεια ή ενσυνείδητη χρήση εκ μέρους της καλαθοσφαιρίστριας ή του 

καλαθοσφαιριστή, προκειμένου να αποδειχθεί η παραβίαση του κανονισμού 

καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η ΕΟΚ, τα αθλητικά σωματεία μέλη της, οι αθλήτριες/αθλητές, προπονητές, 

διαιτητές και γενικώς όλοι οι συντελεστές του αγώνα, συμμορφώνονται  με τον παρόντα 

Κανονισμό, τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες αντιντόπινγκ του ν. 4791/2021, οι 

οποίοι θεωρούνται ενσωματωμένοι στον παρόντα Κανονισμό, προκειμένου ο Εθνικός 

Οργανισμός Αντιντόπινγκ να μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή τους ευθέως έναντι των 

αθλητών και άλλων προσώπων, που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΟΚ και η ΕΟΚ να 

μπορεί να τους εφαρμόσει η ίδια απευθείας στις/στους αθλήτριες/αθλητές και άλλα 

πρόσωπα που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά της για ζητήματα αντιντόπινγκ. 

2. Αναγνωρίζεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού 

Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν.) για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος 

αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. 

3. Πέραν των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, τυγχάνουν εφαρμογής ως προς 

τον Πειθαρχικό έλεγχο (παραπτώματα και αντίστοιχη επιβολή ποινών) όλες οι διατάξεις 
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του Ν. 2725/99 και κάθε άλλης διάταξης νόμου, των προεδρικών διαταγμάτων, των 

οικείων Υπουργικών Αποφάσεων και Κανονισμών, του Κανονισμού Διοργανώσεων της 

ΕΟΚ,  του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΚ, του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της ΕΟΚ, 

τον Κανονισμό Διαιτητών της ΕΟΚ, του Καταστατικού της ΕΟΚ, όλων των Γενικών και 

Ειδικών Προκηρύξεων διεξαγωγής Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ και τέλος οι διατάξεις των 

Κανονισμών των υπερκείμενων φορέων του αθλήματος (FIΒΑ) και της Δ.Ο.Ε.  

 

Ο παρών Κανονισμός ΕΟΚ, αποτελεί τον εναρμονισμένο στο Ν. 2725/99, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, Κανονισμό Αντιντόπινγκ της ΕΟΚ, των 

αθλητικών Ενώσεων και των Αγωνοδίκων Επιτροπών της και υποβάλλεται 

αρμοδίως προς έγκριση. 


